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dr Anna Ludynia

Instytut Nauk Spo!ecznych i Zarz%dzania Technologiami

Politechnika $ódzka

UWARUNKOWANIA RESTRUKTURYZACJI 
ZASOBÓW LUDZKICH W PROCESIE 

BUDOWY INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 
W EUROPIE

Streszczenie

Artyku  po!wi"cony jest  analizie zmian w postrzeganiu dzia alno!ci innowacyjnej oraz roli czyn-

nika ludzkiego jako elementu kszta tuj#cego przysz # rzeczywisto!$ ekonomiczn# w gospodarkach 

europejskich. Ponadto opracowanie zajmuje si" analiz# zasobów intelektualnych w nauce i technologii 

oraz w sektorze B+R z uwzgl"dnieniem analizy regionalnej zasobów high – tech w Europie. Istotnym 

elementem w poni%szym studium jest prezentacja danych dotycz#cych dynamiki wzrostu populacji stu-

denckiej w ró%nych krajach europejskich, która w przysz o!ci b"dzie stanowi a g ówne &ród o kapita u 

intelektualnego i wp ywa a na efektywno!$ innowacyjn# regionów i gospodarek narodowych.

***

1. Wprowadzenie

Celem artyku!u jest wskazanie na zasoby kapita!u ludzkiego jako podstawowego czynnika  in-

nowacji w ka&dej gospodarce narodowej.  Cz!owiek jest jednostk%, która tworzy nowe idee, przy-

gotowuje niezb dn% wiedz  dla rozwoju innowacyjno"ci w przysz!o"ci oraz wdra&a j% w praktyk  

codzienno"ci. 

W tre"ci artyku!u znajduje si  prezentacja zmian w zatrudnieniu wysokokwaliÞ kowanych zasobów 

ludzkich zarówno w sektorze B+R jak i w strukturze ca!kowitego poziomu zatrudnienia w Europie. Fakt 

ten pozwala wyci%gn%# wnioski co do potencjalnych mo&liwo"ci rozwoju dzia!alno"ci innowacyjnych 

w okre"lonych europejskich regionach gospodarczych oraz wskazaniu przysz!ych kierunków zmian 

jakie b d% nast powa!y w wyniku zako'czenia edukacji przez obecn% kadr  studenck%. 

Nak!ady inwestycyjne na dzia!alno"# naukow% i badania stanowi% materialn% baz  innowacyjno"ci 

i post pu technicznego  kraju. Mimo to efektywno"# dzia!alno"ci naukowej i badawczo – rozwojowej 

wymaga zdolno"ci i wypracowanych umiej tno"ci poznawczych cz!owieka jako podstawowego czynnika 

twórczego, który kszta!tuje nowe warto"ci w &yciu spo!ecznym i ekonomicznym ka&dego kraju. 
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We wspó!czesnej gospodarce "wiatowej i istniej%cym post pie naukowo – technologicznym, poziom, 

struktura zatrudnienia i jej jako"# w strategicznych sektorach przemys!owych stanowi istotny element 

"wiadcz%cy o mo&liwo"ciach rozwoju i konkurencyjno"ci danego kraju. 

Innowacyjno"# dzia!a' we wspó!czesnej ekonomii rozwoju oraz ich efektywno"# wymagaj% stosow-

nego wykszta!cenia ogólnego ale równie& szerokiego i ci%g!ego poszerzania kompetencji i umiej tno"ci 

m.in. dotycz%cych krytycznego my"lenia, kreatywno"ci, zdolno"ci komunikacyjnych, postrzeganie i ro-

zumienie u&ytkowników dóbr i us!ug , umiej tno"ci pracy zespo!owej, w!a"ciwej znajomo"ci dziedziny 

studiowanej jak i kompetencji lingwistycznych.1 

2. Nowe sposoby postrzegania dzia#alno$ci innowacyjnej i kapita#u 
intelektualnego w przedsi biorstwie

Tempo wzrostu i kierunek dzia!alno"ci innowacyjnej w przysz!o"ci b dzie skoncentrowany na 

analizie potrzeb rozwoju spo!ecze'stwa. Stwierdzenie to oznacza, &e wynalazcy w ramach organizacji 

biznesowych wszystkich typów, b d% koncentrowa# swój wysi!ek na potencjalnych klientach, którzy 

w przysz!o"ci b d% korzysta# z ich produktów i us!ug. Dlatego te&, przysz!o"# rozwoju innowacji 

w przedsi biorstwie b dzie wymaga# ca!kowicie nowych zwi%zków mi dzy producentami i konsumen-

tami, które b d% w mniejszym stopniu o charakterze transakcyjnym, natomiast b d% bardziej aktywne 

i kreatywne.   

Dotychczas mieli"my do czynienia z technologiami i innowacjami ukierunkowanymi na doskonalenie 

rzeczywisto"ci st%d by!o realizowanych wiele produktów, które odbiorcy usi!owali stosowa# w praktyce 

&ycia codziennego.2

Dwudziesty pierwszy wiek b dzie okresem tzw. intelektualnego venture kapita!u. Twórcy nowocze-

snych rozwi%za' produktowych stanowi% esencj  wiedzy przedsi biorczo – innowacyjnej, którzy zdolni 

s% do zmian geoekonomicznych jak i ponoszenia ryzyka w!asnej dzia!alno"ci. Posiadaj% oni zdolno"# 

i potencja! do transformacji wiedzy i maj%tku niematerialnego w (ród!a tworz%ce bogactwo rozwoju 

materialnego i intelektualnego. 

Wspó!cze"ni kapitali"ci intelektualni pobudzaj% procesy intensyÞ kacji i rozbudowy maj%tku niema-

terialnego na podstawie których, przedsi biorcy podejmuj% liczne decyzje  biznesowe. Koncentracja 

ich dzia!a' odnosi si  do tego czego nie wiedz% oraz na zarz%dzaniu d(wigni% posiadanego maj%tku 

niematerialnego.

Zjawiskiem wspomagaj%cym procesy budowy konkurencyjno"ci gospodarki narodowej jest tzw. 

mi dzynarodowa mobilno"# utalentowanej kadry naukowo – biznesowej która wspomaga kraje i regio-

ny w pobudzaniu i wype!nianiu niezagospodarowanej przestrzeni innowacyjnej w stosunku do pa'stw 

najbardziej zaawansowanych ekonomicznie i technologicznie. Otwarte granice, edukacja bez granic, 

Þ zyczne i wirtualne przemieszczanie si   do ró&nych miejsc, dyscyplin naukowych s% to sk!adniki które 

karmi% nowe idee i s% prekursorem spo!ecznego prze!omu innowacyjnego3

W zwi%zku z powy&szymi rozwa&aniami dotycz%cymi nowego sposobu postrzegania roli kapita!u 

intelektualnego i zarz%dzania d(wigni% maj%tku niematerialnego istotne jest równie& zwrócenie uwagi na 

fakt, &e przedsi biorstwa w procesie realizacji rozwoju ekonomicznego b d% potrzebowa# dwojakiego 

rodzaju pracowników aby z sukcesem wprowadza# ró&norodne przedsi wzi cia innowacyjno - tech-

nologiczne. W zwi%zku z powy&szym niezb dni s% dla nich tzw. liderzy innowacji koncentruj%cy si  na 

budowie wewn trznej platformy innowacyjno - technologicznej. Jest to praca na poziomie taktycznym 

1  “Mobiliser l’innovation pour affermir la croissance et relever les deÞ s planetaires et sociaux”, Rapport aux Ministres 

sur la Strategies de l’OCDE pour l’innovation”, OCDE, maj 2010
2 Jeremy Myerson, „The future of innovation is people centered”, Ashgate Publishing Group, 2009
3  Piero Formica „ The future of innovation is to Think what no one has thought  of”, Ashgate Publishing Group, 2009

dr Anna Ludynia
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i strategicznym. Liderzy innowacyjni cz sto s% anga&owani w przedsi biorstwie jako trenerzy i dorad-

cy. Druga grupa pracowników którzy bior% udzia! w procesie rozwoju dzia!alno"ci innowacyjnej Þ rmy 

dotyczy tzw. przedsi biorców, którzy posiadaj% umiej tno"ci zamiany pomys!ów i wyników bada' na 

nowe produkty i us!ugi. Przedsi biorcy s% ukierunkowani bardziej na dzia!alno"# operacyjn% co stanowi 

cenn% i poszukiwan% umiej tno"# we wspó!czesnym "wiecie biznesu. Z regu!y oko!o 10% pracowników 

wysoko wykwaliÞ kowanych posiada zdolno"ci przedsi biorcze, umo&liwiaj%ce uczestniczenie w jed-

nym lub wielu fazach procesu gospodarczego który ma na celu zwi kszenie wzrostu innowacyjno"ci 

w przedsi biorstwie.4

3. Analiza zmian w strukturze zatrudnienia w sektorze B+R 
w Unii Europejskiej

W 2006r. zatrudnienie w sektorze B+R stanowi!o przeci tnie 1,54%  ca!o"ci zatrudnienia w Unii 

Europejskiej (EU 27). W dziedzinie tej europejskimi liderami s% Islandia (3,68%), Finlandia (3,27%) 

i Szwecja (2,71%). Najni&sze warto"ci znajdowa!y si  w Rumunii (0,45%), Bu!garii (0,61%), a tak&e 

i w Polsce (0,83%).

Przeci tnie w Unii Europejskiej zatrudnienie personelu B+R w"ród przedsi biorstw biznesowych 

stanowi wielko"# 0,64% gdzie najwy&szy poziom kadry badawczo – rozwojowej wykaza! Luksemburg 

2,15%, Finlandia 1,71%, Szwecja 1,51%, Islandia 1,49%. Natomiast najni&szy poziom zatrudnienia 

pracowników z B+R zanotowano w Bu!garii i Litwie 0,10%, a tak&e i w Polsce 0,12%. 5

Przeci tnie w ca!ej Unii Europejskiej w 2007r. pracowa!o 2,3 miliona osób w sektorze B+R z cze-

go ponad 50% (tj. 1,2mln.) stanowili pracownicy przedsi biorstw, ok. 30% (ok. 0,7 mln.) pracownicy 

nauki i ok. 13% (ok. 0,3 mln.) pracownicy w sektorze administracji . Najwi kszy udzia! pracowników 

sfery badawczo – rozwojowej  w Unii Europejskiej w sektorze przedsi biorstw stanowili pracownicy 

z dzia!alno"ci produkcyjnej w stosunku do us!ugowej. Jedynie w takich pa'stwach jak:  Estonia, Cypr, 

Litwa i S!owacja, zanotowano ok. 60% poziom personelu B+R w ramach dzia!alno"ci us!ugowych. 6

W latach 2002 i 2007 nast%pi! przyrost pracowników sfery B+R we wszystkich sferach dzia!alno"ci, 

"rednio o 2,2% rocznie. W tym samym czasie zosta! zanotowany wzrost personelu B+R w sektorze 

szkolnictwa wy&szego (o 2,1% rocznie) i w sektorze pa'stwowym (o 2,0% rocznie) . Najwi ksze przy-

rosty kadry badawczo – rozwojowej nast%pi!y w Czechach i Malcie, natomiast tendencja spadkowa 

wyst%pi!a w Rumunii i Polsce. 7

Sektor B+R w Unii Europejskiej jest g!ównie zdominowany przez m &czyzn. W 2006r. kobiety w tej 

dziedzinie stanowi!y niewiele ponad 30%. Jedynymi liderami gdzie wi cej ni& po!owa ca!ego personelu 

stanowi!y kobiety by!y: $otwa (53,9%), Litwa (50,8%) i Bu!garia (50,2%).8 Kobiecy personel dla dzia-

!alno"ci B+R posiada najwi kszy udzia! w sektorze edukacji wy&szej i sektorze rz%dowym. 

Na uwag  zas!uguje fakt, &e w przedsi biorstwach innowacyjnych i zaawansowanych technologiach, 

kobiety specjali"ci z dziedziny naukowo technicznej cz sto posiadaj% wysok% pozycj  w hierarchii 

stanowisk Þ rmy gdzie z regu!y z powodzeniem realizowana jest idea równo"ci p!ci, bardziej ni& w ra-

mach przedsi biorstw "rednich i niskich technologii. Tak wi c sytuacja zawodowa kobiet w przemy"le 

wysokich technologii sprzyja ich rozwojowi zawodowemu w wy&szym stopniu ni& w Þ rmach nieinno-

4  Stefan Lindegaar, „The future of innovation is driven by people” , Ashgate Publishing Group, 2009
5  „Science, technology and innovation in Euope” Eurostat 2010, s. 38
6  „Science, technology and innovation in Euope” Eurostat 2010, s. 44
7  „Science, technology and innovation in Euope” Eurostat 2010, s. 40-41
8  „Science, technology and innovation in Euope” Eurostat 2010, s. 40
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wacyjnych. Fakt ten wynika g!ównie z braku wysoko kwaliÞ kowanych kadr na rynku pracy oraz z lepiej 

wypracowanych struktur i standardów w przedsi biorstwach innowacyjnych co gwarantuje obiektywn% 

ocen  pracowników. 9

Ciekawym zjawiskiem jest równie& fakt, &e nasycenie pracownikami o wysokich kwaliÞ kacjach 

wyst puje w najbardziej proinnowacyjnych krajach europejskich, g!ównie na terenie ich stolic i du-

&ych aglomeracji miejskich. W ca!ej Unii Europejskiej g!ównie trzy regiony posiadaj% pozycj  lidera 

w zakresie najwi kszego skupiska pracowników z dziedziny high–tech. Nale&% do nich: Ile de France 

(Francja) 4,32% ogólnego zatrudnienia w sektorze high-tech w UE-27, Lombardia (W!ochy) 2,52% 

i Comunidad de Madrid (Hiszpania) 2,08%. [Eurostat – High-tech statistics].

Rys.1 IntensyÞ kacja zasobów ludzkich w sektorach wysokich technologii 

w poszczególnych regionach Unii Europejskiej.

)ród!o: Tomas Meri, „Statistics in focus. Science and technology” Eurostat 102/2007

9  „Rola kobiet w przedsi"biorstwach wysokich technologii – Raport z bada' jako!ciowych dla Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsi"biorczo!ci.” ARC Rynek i Opinia; PARP Warszawa 2007  

dr Anna Ludynia
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Na uwag  zas!uguje równie& fakt, &e w 2006r. Wiede' by! wiod%cym regionem w Europie ze wzgl du 

na udzia! personelu B+R  w ogólnym poziomie zatrudnienia w UE-27 – 4,58%. Kolejnymi regionami 

by!y Praga – 4,53% i Trondelag (Norwegia) – 4,36%. W pozosta!ych regionach europejskich udzia! 
pracowników ze sfery B+R w zatrudnieniu ogó!em by!o poni&ej 4%.

 

4. Perspektywy ilo$ciowych i jako$ciowych zmian w zasobach ludzkich 
o wysokich kwaliÞ kacjach w Unii Europejskiej

Statystyki ekonomiczne dot. zatrudnienia w nauce i technologii (HRST- Human resources in scien-

ce and technology) wykazuj% zmiany w poda&y oraz wysoki popyt na wysoko kwaliÞ kowan% kadr  

naukow% i in&yniersk%, a tak&e znaczn% wielko"# zapasów takiej kadry pracowniczej w niektórych 

regionach Europy. 

W 2007r. zanotowano 28,6% m!odych ludzi w UE w wieku 20-29 lat którzy byli w trakcie kszta!cenia 

si  lub posiadali uko'czone wykszta!cenie uniwersyteckie.  W powy&szym zakresie Finlandia posiada!a 

najwy&szy udzia! tej grupy wiekowej (tj. 20-29 lat), którzy realizowali edukacj  uniwersyteck% (46,7%), 

nast pnie S!owenia (40,5%), $otwa (40,1%).  W Unii Europejskiej "rednia roczna stopa  wzrostu w liczbie 

studentów w szko!ach wy&szych (tzn. edukacji uniwersyteckiej trzeciego stopnia) si gn !a 4,5% rocznie 

mi dzy 2002 i 2007 co potwierdza trend wzrostowy w Europie osób o wysokich kwaliÞ kacjach. Jedynie 

tylko pi ciu cz!onków Unii Europejskiej (UE-27) zanotowa!o spadek w ich liczbie studentów mi dzy 

2002r. a 2007r.: tj.  Luksemburg, Portugalia, Austria, Francja i Hiszpania. 

W"ród wszystkich studentów pa'stw UE-27 b d%cych w trakcie edukacji uniwersyteckiej, jedynie 

4,6 miliona by!o studiuj%cych nauk  i in&ynieri  w 2007r., tj. odpowiednio 7% z ca!ej populacji w wieku 

20 – 29 lat. Istotny jest fakt, &e liczba studentów science and enginering posiada!a tendencj  wzrostow% 

w wy&ej wspomnianym okresie (tj. mi dzy 2002r. a 2007r.) ale w wolniejszym tempie ni& ca!a populacja 

studentów w ramach edukacji uniwersyteckiej trzeciego stopnia w UE-27.  W 2007r., 55,2% wszystkich 

studentów w Europie stanowi!y kobiety. Natomiast analiza absolwentów nauk technicznych i in&ynierii 

wykazuje &e niemal&e 70% absolwentów w tej specyÞ cznej i bardzo po&%danej dziedzinie stanowili 

m &czy(ni.

Je"li poddamy analizie tzw. bie&%cy zapas wysoko kwaliÞ kowanej si!y roboczej z dziedziny nauki 

i technologii (HRST), Unia Europejska posiada ponad 90 milionów wysoko kwaliÞ kowanych pracow-

ników naukowych w 2008r., z których 65,6 milionów by!o uwa&anych za pracowników jedynie sfery 

naukowo - edukacyjnej (HRSTE), 61,6 milionów za pracuj%cych zgodnie z wyuczonym zawodem 

(HRSTO) i 37 milionów osób pracuj%cych zawodowo jak i w edukacji . W ca!ej Unii Europejskiej 

(EU-27) proporcja kobiet  we wszystkich kategoriach by!a wy&sza ni& 50%. 

Mi dzy 2003r. a 2008r., produkcyjne zasoby ludzkie z dziedziny naukowo – technicznej  w EU-27,  

wzrasta!y w stopniu 3,3% "redniorocznie. Wielko"# ta by!a wy&sza ni& wzrost ca!ej si!y roboczej w tym 

samym czasie (tj. 1,1%).

Dodatkowo nale&y podkre"li#, &e liczba pracowników ze sfery naukowo - technicznej (HRST) 

wzrasta!a szybciej ni& ogólna wielko"# si!y roboczej w ka&dym pa'stwie europejskim (EU-27) prócz 

Bu!garii. 

W 2008r., zasoby ludzkie z dziedziny nauki i nowych technologii w Unii Europejskiej wynosi!y 

24,3% ca!ej populacji w wieku 25 – 69. Analizuj%c ten problem na poziomie wszystkich pa'stw euro-

pejskich, Finlandia charakteryzowa!a si  najwi ksz% proporcj% zasobów ludzkich sfery nauki i tech-

nologii – (37,3%) , nast pnie Norwegia (35,1%), Cypr (34,5%), Estonia (34,3%) i Dania (33,7%). Dla 

porównania sze"ciu cz!onków z Unii Europejskiej zanotowa!y w tym okresie udzia! ni&szy ni& 15% 

pracowników z HRST.10

10  “Science, technology and innovation in Europe” Eurostat 2010
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5. Zako%czenie

W zwi%zku z budow% uwarunkowa' gospodarki innowacyjnej niezb dne s% nowe postawy zachowa' 

i zrozumienia zmieniaj%cej si  rzeczywisto"ci ekonomicznej. Efektywno"# dzia!alno"ci innowacyjnej 

b dzie wymaga!a lepszego postrzegania potrzeb nabywców nowych produktów i us!ug. 

Przysz!o"ci% jest kapita! intelektualny i jego twórcy ale tak&e istotn% rol  pe!ni% przedsi biorcy którzy 

specjalizuj% si  w procesie  wdra&ania nowych rozwi%za' technicznych i technologicznych.

Analiza zasobów ludzkich w nauce i technologii, w sektorze B+R, a tak&e potencja!u kadry studenc-

kiej nie wskazuje na wysokie tempo innowacyjno"ci w"ród europejskich gospodarek w przysz!o"ci. Fakt 

ten wynika g!ównie z analizy populacji m!odej kadry studentów (tj. 20-29 lat) która stanowi!a "rednio 

28,6%, a jedynie 7% studiuje nauki techniczne a ponadto wielko"# ta wzrasta w tempie wolniejszym 

ni& ca!a populacja studentów w Europie. 

Obecne zasoby ludzkie w nauce i technologii (w wieku 25 – 69 lat) stanowi% ok. 24% zatrudnienia 

w Unii Europejskiej. Liderami takich zasobów ludzkich s% przede wszystkim kraje nordyckie (np. 

Szwecja, Finlandia, Islandia). Podobna sytuacja wyst puje w ramach analizy zatrudnienia sektora B+R 

gdzie równie& rol  liderów w procesie aktywizacji wysokokwaliÞ kowanej kadry pe!ni% kraje Europy 

Pó!nocnej. Ciekawym elementem jest fakt, &e najwy&sz% ilo"# pracowników z dziedziny wysokich tech-

nologii (high – tech)  znajduj% si  w regionie Ile de France, Lombardii, Madrytu. Natomiast najwi ksze 

skupisko sfery B+R ma miejsce w Wiedniu, Pradze i regionie Trondelag (Norwegia). 
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Summary

CONDITIONS OF  HUMAN RESOURCES RESTRUCTURING IN THE 

PROCESS OF CONSTRUCTION OF INNOVATIVE ECONOMY IN EUROPE

Article is devoted to the analysis of changes in the perception of innovative activity and the role of the 

human factor as an element shaping the future economic reality in European economies. In addition, the 

study  deals with the development of intellectual resources in science and technology and R & D sector, 

taking into account analysis of the regional  high – tech resources in Europe. An important element in 

the elaboration is the presentation of data on student population growth in various European countries, 

which in the future will be a major source of intellectual capital and it will affect on effectiveness of 

innovative regional and national economies
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